MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE
KIMTALL 22 °C – TOTALANTALL BAKTERIER
*Grenseverdi: bør ikke overstige 100 cfu/ml vann.
Disse bakteriene vokser fram ved 22 °C. Kimtall (totalantall bakterier) omfatter naturlig
forekommende mikroorganismer (bakterier, sopp, gjær) som finnes i jord, næringsrikt vann, på
planterester, i slam/belegg osv. Høye verdier for kimtall har vanligvis ingen helsemessig betydning,
men kan indikere slamansamlinger på ledningsnettet eller at brønnen trenger rensing. I borebrønner
vil ofte kimtallet være høyt de første månedene etter boring uten at dette regnes som et helsemessig
eller bruksmessig problem. Høyt kimtall kan i varme årstider gi vond lukt og smak på vannet.
KOLIFORME BAKTERIER
*Grenseverdi: <1cfu/100ml prøve
Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann. Koliforme bakterier kan stamme fra
tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, dvs. naturlige jordbakterier.
Disse bakteriene overlever noe lenger i naturen enn E.coli. Dersom det er mistanke om at kilden til
forurensning kan være tarminnhold fra dyr eller mennesker, må vannet varmes opp til kokepunktet
eller desinfiseres på annen måte før bruk. Rensing av brønn kan også være aktuelt.
E.COLI
*Grenseverdi: <1cfu/100 ml prøve
Det skal ikke påvises E.coli i drikkevann. Dette er bakterier som man med sikkerhet kan si stammer
fra tarminnhold fra mennesker eller dyr og som indikerer at vannet også kan inneholde
sykdomsfremkallende bakterier eller virus. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr,
men de kan overleve noen uker i naturen. Ved funn av E.coli må vannet kokes eller desinfiseres på
annen måte før det kan drikkes eller brukes til matlaging.
INTESTINALE ENTEROKOKKER
*Grenseverdi:<1cfu/100ml prøve
Det skal ikke påvises intestinale enterokokker i drikkevann. Bakteriene finnes i tarminnhold fra
mennesker og dyr. Disse bakteriene overlever lenger i naturen enn de koliforme bakteriene.
Tilstedeværelse av disse bakteriene samtidig som det ikke påvises koliforme bakterier gir god
indikasjon på tidligere forurensing av vannet av tarminnhold. Ved funn av intestinale enterokokker
må vannet kokes eller desinfiseres på annen måte før det kan drikkes eller brukes til matlaging.
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
*Grenseverdi: <1cfu/100ml prøve
Det skal ikke påvises i C.perfringens i drikkevann. Denne bakterien finnes i tarminnhold fra
mennesker og dyr, men kan også forekomme i jord. C.perfringens kan danne såkalte hvilesporer som
kan overleve lenge i naturen. Tilstedeværelse av denne bakterien samtidig som det ikke påvises
koliforme bakterier gir indikasjon på mulig forurensing av vannet av tarminnhold. Funn av
C.perfringens kan også indikere tilstedeværelse av enkelte parasitter.

